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JEUGDVOETBALTOERNOOI 2019 

           Email:  wedsecsen@fcgeleenzuid.nl 

IBAN:   NL 15 RABO 0130551503 

 

Beste voetbalvrienden, 
 
Op 24 en 25 augustus 2019 wordt op het complex van de voetbalvereniging FC Geleen Zuid  
voor de tweede keer op rij  gestreden om de nodige bekers en medailles. Wederom organiseren  
we een compleet, strak en gezellig jeugdtoernooi voor meerdere leeftijden. 

     
Het inschrijfgeld voor de diverse toernooien bedraagt €15,00  per team en dient bij inschrijving te 
worden voldaan. Dit inschrijfgeld kunt U overmaken op rekeningnummer:  
NL 15 RABO 0130 5515 03 o.v.v. jeugdtoernooi 2019 en uw verenigingsnaam.      
Inschrijvingen zonder betaling worden als niet ingeschreven beschouwd. 
  
Het volledige programma van het jeugdtoernooi: 

DATUM      LEEFTIJD TOERNOOI 

Zaterdagochtend 24 augustus 2019      JO15 hoger en lager toernooi     

Zaterdagmiddag 24 augustus 2019   JO17 hoger en lager toernooi 

Zondagochtend 25 augustus 2019   JO9 en JO10 hoger en lager toernooi 

Zondagmiddag 25 augustus 2019   JO11 en JO12 hoger en lager toernooi 

Bij voldoende animo streven we naar een hoger en een lager toernooi per leeftijdscategorie om 
ervoor te zorgen dat ieder team tegen gelijkwaardige tegenstanders voetbalt. Zo heeft ieder team 
het meeste plezier tijdens het voetballen én kan ieder team meedoen om de eer en de prijzen. 
Voorkeuren mogen kenbaar gemaakt worden bij inschrijving. 

  
Inschrijven kan door het, bij de brief bijgevoegde, inschrijfformulier of door het pdf-bestand in te 
vullen en aan ons te retourneren. Uw inschrijving ontvangen we graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 
vóór 1 juli 2019 terug op het volgende adres; 

Hans Hermans,  Bernhardstraat 55,  6161 GR Geleen of naar wedsecsen@fcgeleenzuid.nl.  
    

Wij hopen dat wij ook uw vereniging in 2019 als gast mogen ontvangen op het Graaf Huyn 
Sportcomplex, thuishaven van de voetbalvereniging FC Geleen Zuid. 

    
Nog vragen? Dat kan via wedsecsen@fcgeleenzuid.nl  

Met vriendelijke groet, 
Toernooicommissie FC Geleen Zuid. 
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INSCHRIJFFORMULIER. 
      

Onderstaande vereniging: 

 

_____________________________________________________________( naam vereniging) 
 

schrijft hierbij de navolgende teams in voor de toernooien van FC Geleen Zuid. 

            

DATUM CATEGORIE HOGER LAGER 

 

24 Augustus 2019 

voormiddag 
JO15 

  

 

24 Augustus 2019 

namiddag 
JO17 

  

 

25 Augustus 2019 

voormiddag 
JO9 / JO10 

  

 

25 Augustus 2019 

namiddag 
JO11 / JO12 

  

 

Eventuele 

opmerkingen 
 

 

  

Het verschuldigde inschrijfgeld maken wij direct over naar het bekende rekeningnummer 

onder vermelding van onze naam en t.b.v. jeugdtoernooi 2019. 

  

Contactgegevens vereniging: 

      

__________________________________________(vereniging) 
 

__________________________________________(naam) ____________________(functie) 
 

__________________________________________________________(straat en huisnummer) 
 

__________________________________________________________(postcode en plaats) 
 

_________________________(telefoonnummer vast) _______________________(mobiel) 
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